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Wie is Tamam Nederland
Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie die zich inzet voor straatkinderen in
Kaapstad in Zuid-Afrika. Tamam Nederland werkt daarbij samen met haar zusterorganisatie
Tâmam Ministry (Tâmam Zuid-Afrika). Samen werken we aan een betere toekomst voor de
straatjongeren. Tamam werkt door middel van relaties. De rode draad in ons werk is om
actief present te zijn in de levens van onze cliënten. Daarom zijn onze werkers onze
belangrijkste middelen.

Ons bestuur
Oscar Overmars
Ineke Flens
Nikki Goossens

voorzitter en penningmeester
secretaris
lid

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal drie bestuursleden, een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Twee van deze drie functies kunnen ook door één
persoon worden vervuld. Het bestuur wil op zo kort mogelijke termijn een uitbreiding met nog
één of twee personen, waaronder in ieder geval een penningmeester.

Onze missie en visie
Missie
Tamam Nederland is een hulporganisatie zonder winstoogmerk (NGO en NPO) die zich richt
op straatkinderen/-jongeren in de regio Kaapstad. We werken vanuit relaties. We willen niet
alleen aanwezig zijn, maar verschil maken in de levens van straatkinderen door te werken
aan duurzame verandering. We willen de hele mens tot zijn of haar bedoeling laten komen.
We doen dit samen met de lokale partner Tâmam Zuid-Afrika en mogelijk met soortgelijke
organisaties in Zuid-Afrika en Nederland.

Visie
De droom van Tâmam Zuid-Afrika is ‘straten zonder straatkinderen’. Tamam Nederland wil
hieraan bijdragen door Tâmam Zuid-Afrika te ondersteunen en te versterken. Dit doen we
door fondsenwerving, praktische ondersteuning, coaching en toerusting en het bevorderen
van draagvlak.

Doelgroepen
A.
B.
C.
D.

Dak- en thuisloze kinderen en jongeren
Voormalige dak- en thuisloze kinderen en jongeren
De gezinnen en bredere families van de doelgroepen A en B
Andere mensen in sociaal-maatschappelijke achterstandssituaties

Gezamenlijk doel van de Tamam-organisaties (ZA en NL)
A. De doelgroepen zijn van de straat af en hebben een veilige plek om te wonen (een
‘thuis’).
B. De doelgroepen komen als mens tot hun bedoeling.
C. De doelgroepen kennen en nemen hun verantwoordelijkheden in de maatschappij,
bijvoorbeeld als echtgenoot, ouder en werknemer.
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Tâmam ZA werkt onder meer aan deze doelen door:






uitreiken naar de kinderen op straat
wekelijkse samenkomsten in inloophuis de Koffiekamer
opvolging: bezoeken in gevangenis, ziekenhuis en ‘thuis’
educatie en training
therapie en welzijnswerk (counseling)

Doel van Tamam NL
Om de gezamenlijke doelen te bereiken, heeft Tamam NL primair tot doel de lokale partner
Tâmam ZA te ondersteunen en te versterken. Daarnaast kan eventueel worden
samengewerkt met soortgelijke organisaties in Zuid-Afrika en Nederland.
Tamam NL doet dit door:
A. financiële ondersteuning
B. praktische ondersteuning
C. advies / coaching / training / toerusting
D. draagvlak bevorderen
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Wat hebben we gedaan in 2015 en wat gaan we doen in 2016
Stichting Tamam Nederland
Wat hebben we gedaan in 2015
In maart 2015 hebben we de stichting opgericht. Maar daarmee ben je er nog niet. De
stichting moet ook een goed werkende vrijwilligersorganisatie worden. Daarvoor hebben we
in 2015 de nodige stappen gezet. We zijn klein begonnen – bij het bestuur zelf.


















inschrijving KvK
bankrekening geopend
ANBI status verkregen
elkaar leren kennen en op elkaar ingespeeld raken, kennis delen, team vormen
werkafspraken maken (o.a. over vergaderen en communiceren) en taken te verdelen
een werkomgeving ingericht in Dropbox
een huisstijl ontwikkeld
een website ontwikkeld en laten hosten
een Facebook pagina gemaakt en bijgehouden
een digitale nieuwsbrief ontwikkeld
een financiële administratie ingericht en bijgehouden
een donateursadministratie ingericht en bijgehouden
werkafspraken gemaakt met het bestuur van Tamam ZA
afspraken gemaakt over de geldstromen en gelabelde gelden
contacten gelegd met (potentiële) vrijwilligers
(beginnend) netwerken met andere organisaties
Aangesloten bij YouBeDo en Sponsorkliks (webwinkels)

Wat gaan we doen in 2016
 een jaarverslag en jaarrekening 2015 maken
 de begroting en planning 2016 opstellen
 de financiële administratie verfijnen
 een groep kernvrijwilligers meer betrekken bij de organisatie
 de kring van vrijwilligers verbreden, zodat de taken beter verdeeld kunnen worden
 met het bestuur in Zuid-Afrika nadere afspraken maken over de onderlinge
samenwerking, waarover verantwoording zal worden afgelegd en dus wat
geadministreerd moet worden
 met het bestuur in Zuid-Afrika nadere afspraken maken over besteding gelden
 vrijwilligersovereenkomst opstellen, als eerste stap naar vrijwilligersbeleid
 vrijwilligersadministratie opzetten

doelstelling financiële ondersteuning van Tamam ZA
Wat hebben we gedaan in 2015
 kerken aangeschreven voor een plaats op hun collecterooster. Dat heeft geleid tot
voortzetting van steun door enkele kerken en ook enkele nieuwe donateurs.
 Het werven van individuele donateurs stond op een laag pitje. We zijn blij dat enkele
nieuwe donateurs ons structureel zijn komen versterken.
 Het promoten van onze sponsors YouBeDo en Sponsorkliks (webwinkels) levert ons nog
kleine maar groeiende sponsorbedragen op.
 1 gastles gegeven aan een kerkelijke jeugdgroep, waarna de jongeren zich hebben
ingezet om geld te verdienen voor Tamam. Dat heeft mooie bedragen opgeleverd.
 een groep vrijwilligers heeft zich ingezet bij twee kerstmarkten. Dat heeft geleid tot mooie
bedragen.
 sporters benaderd om zich door hun omgeving te laten sponsoren om hun loop of tocht
te volbrengen. Dit heeft niet geleid tot opbrengsten.
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We hebben gekeken naar de mogelijkheden voor fondsenwerving en een webseminar
gevolgd. Het opstellen van een fondsenwervingsplan bleek te ambitieus en wordt nu
verschoven naar 2017. We willen hier eerst meer in thuisraken en wat ervaringen
opdoen.

Wat gaan we doen in 2016
 actiever mensen benaderen om donateur te worden
 onze sponsoren YouBeDo en Sponsorkliks promoten
 kerken aanschrijven
 sporters benaderen om zich voor hun sportieve prestatie te laten sponsoren
 zelf een kleine fondsenwervende activiteit organiseren
 voortzetten samenwerking met Weekend Academie
 verder oriënteren op fondsenwerving

doelstelling praktische ondersteuning van Tamam ZA
Wat hebben we gedaan in 2015
2015 was het jaar van doordenking en voorbereiding van een periode van verandering vanaf
2016. Er heeft in 2015 dan ook nog niet zoveel praktische ondersteuning plaatsgevonden.
 een uren- en activiteitenplanning opgesteld
 drie nieuwsbrieven in het Engels gemaakt
 nieuwe visitekaartjes ontworpen en laten maken
 een voorstel geschreven voor een verbeterslag in Tamam ZA
 een onderzoeksopdracht geschreven als onderdeel van die verbeterslag
Wat gaan we doen in 2016
 drie Engelstalige nieuwsbrieven maken
 voorbereidende werkzaamheden (o.a. research, denkwerk en teksten) voor het
vernieuwen van de Zuid-Afrikaanse website
 de financiële administratie verder verbeteren en logischer indelen
 de jaarrekening en balans opstellen en verder professionaliseren
 een geïntegreerde jaarplanning maken met zowel de activiteiten als de financiën
 de financiële administratie borgen en het vier-ogen-principe invoeren
 voorstellen schrijven voor het Zuid-Afrikaanse bestuur over het in dienst nemen van een
sociaal werker, het vastleggen van de rollen van het bestuur, het verkopen van de auto
en de verdere verdeling van eigendommen en gebruik van enkele goederen zoals de
computer
 voorwerk voor de periode van onderzoek (internet research; interviews)
 ondersteuning bij de analyse en uitwerking van de onderzoeken, met de nodige
vervolgacties.
 verdere vraaggerichte ondersteuning naar draagkracht van Tamam Nederland
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doelstelling advies / coaching / training / toerusting
Wat hebben we gedaan in 2015
 19 skype-ontmoetingen met een of twee directeuren van Tamam ZA.
 5 skype-ontmoetingen met een bestuurslid van Tamam ZA en 1 keer met een andere
betrokkene.
 geholpen met de voorbereiding van bestuursvergaderingen en de jaarvergadering
 geholpen met de doordenking van het verandertraject
 geholpen met de doordenking van verbetering van de financiële administratie
Wat gaan we doen in 2016
 met het bestuur van Tamam ZA brainstormen over hun rollen en taken
 voorbereiden van de bestuurs- en jaarvergaderingen
 ondersteuning bij het traject van evaluatie, analyse, doordenking (2e helft 2016)
 Verdere vraaggerichte ondersteuning naar draagkracht van Tamam Nederland

doelstelling draagvlak bevorderen
Wat hebben we gedaan in 2015
 3 Nederlandstalige nieuwsbrieven
 Facebook berichten
 website
 stukjes voor kerkbladen van donerende kerken
 1 gastcatechese les
 2 gastlessen voor Weekend Academie
 2 korte presentaties in een kerk
Wat gaan we doen in 2016
 3 Nederlandstalige nieuwsbrieven
 Facebook berichten
 website
 stukjes voor kerkbladen van donerende kerken
 presentatiemap maken met foto’s, cijfers en andere informatie over beide Tamamorganisaties
 een thema-kerkdienst

6

FINANCIEEL OVERZICHT
Overgang van oude naar nieuwe situatie
Stichting Tamam Nederland is formeel opgericht op 6 maart 2015. Tamam Nederland zet in
een nieuwe vorm het werk voort wat tien jaar geleden in Nederland gestart is als particulier
initiatief. Het jaar 2015 vormt dan ook een overgangsjaar.

Oude rekening
Onder de oude situatie was sprake van een particuliere bankrekening. Gedurende het jaar
2015 zijn daarop nog donaties ontvangen en uitbetalingen aan Zuid-Afrika gedaan. Eind
2015 is deze bankrekening opgeheven. Het resterende saldo van € 486,48 is overgeheveld
naar stichting Tamam Nederland. Op de rekening waren twee ‘potjes’ te onderscheiden:
algemene donaties voor Tamam ZA en een steunfonds, en een resterend bedrag1 van
€ 1.702,16.
saldo oude rekening bij opheffing
Tamam ZA
steunfonds
resterend bedrag
saldo overgeboekt naar nieuwe rekening

minus

2.664,86
3.880,54
1.702,16 plus
486,48

Van het saldo van € 2.664,86 in het potje ‘Tamam ZA’ was € 2.201,45 bestemd om in
Nederland te gebruiken om fondsen mee te werven en om de kosten te betalen voor de
oprichting van stichting Tamam Nederland. Dit bedrag is bij elkaar gespaard met gedoneerde
preekbeurten en andere voor dit doel gedoneerde bedragen, dus niet van donaties speciaal
voor Zuid-Afrika. Het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve van Tamam
Nederland. Het resterende bedrag van € 463,41 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve
Tamam ZA.
Vanaf de oprichting van de stichting zijn voor het steunfonds bedragen ontvangen op de
nieuwe rekening, waardoor daar saldo opgebouwd werd. Tegelijk werden de uitbetalingen
nog enkele maanden gedaan vanaf de oude rekening. De som van die uitbetalingen was
groter dan het saldo voor het potje ‘steunfonds’ op de oude rekening. Daardoor ontstond er
boekhoudkundig een tekort van € 3.880,54. Bij het opheffen van de oude rekening is deze
‘schuld’ boekhoudkundig vereffend.
Tamam
saldo per 2015-01-01
totaal ontvangen 2015
totaal bankkosten
totaal overgemaakt
subtotal 2015-11-20 (datum opheffing rekening)

4.725,54
1.841,91 plus
6.567,45
19,72 minus
3.882,87 minus
2.664,86

werkkapitaal NL

2.201,45 minus

beschikbaar voor Tamam ZA

463,41

1

In die tien jaar zijn op de oude rekening een aantal malen privé-stortingen gedaan, onder meer om een buffer te
vormen tussen inkomsten en uitgaven. Ook zijn de eerste jaren de bankkosten voor eigen rekening genomen en
waren daarvoor bedragen gestort. Tenslotte was er een bedrag reeds op de rekening gestort met het oogmerk
dat later toe te kennen aan het goede doel. Alles tezamen was dit bij opheffing € 1.702,16. Dit bedrag is in
overleg met de donateurs verdeeld over de bestemmingen steunfonds (€ 1.400,00) en Tamam ZA (€ 302,16).
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Steunfonds
beginsaldo per 2015-01-01
totaal ontvangen 2015
totaal overgemaakt

1.318,99
1.890,00 plus
3.208,99
7.089,53 minus

tekort per 2015-11-20

3.880,54

Nieuwe rekening
Staat van Baten en Lasten 2015
BATEN
baten eigen fondswerving
baten gezamenlijke acties
baten acties (van derden)
subsidies van overheden
baten uit beleggingen
rentebaten
overige baten
Totaal baten

12.711
0
0
0
0
0
0
12.711

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Kosten eigen fondswerving/ PR
Kosten acties derden
Kosten werving baten

4.567
294
0
294

Kosten beheer en administratie

642

Totaal lasten

5.503

RESULTAAT

7.209

Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsfondsen
- Bestemmingsreserve Tamam Z/A
- Steunfonds
- Algemene stichtingsreserve

0
2.236
2.929
2.043
7.209
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Toelichting inkomsten in 2015

particulieren
kerken
fondsen/ stichtingen
bedrijven
overheid
sponsors
rente
overig
correctie2
Totaal

oude
rekening
2.185,00
869,56
0,00
0,00
0,00
30,18
0,00
425,00
222,17
3.731,91

nieuwe
rekening
9.128,00
3.268,00
250,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
12.711,00

Totaal
11.313,00
4.137,56
250,00
0,00
0,00
95,18
0,00
425,00
222,17
16.442,91

Tamam heeft een kleine groep trouwe donateurs, die maandelijks of tenminste elk jaar een
donatie doen. Daarnaast hebben we af en toe losse donaties.
We hebben ook een vaste groep kerken die elk jaar een of meer collectes voor Tamam
bestemt of op andere wijze bijdraagt. Deze groep kerken groeit elk jaar.
Tamam heeft sponsorcontracten bij de internetboekwinkel YouBeDo en het portal voor
webwinkels Sponsorkliks. Tamam maakt deze website en dit portal bekend (o.a. op onze
website) en in ruil daarvoor ontvangt Tamam sponsorbedragen (percentages) voor elke klant
die via ons aankopen doet.

Toelichting lasten
2015 was het jaar van oprichting. We hebben daarom zowel oprichtingskosten gemaakt als
jaarlijkse kosten. Oprichtingskosten waren onder meer notariskosten, inschrijving bij de
Kamer van Koophandel en het laten bouwen van een website.
Tamam Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen salarissen of bestuurs- of
vrijwilligersvergoedingen betaald. Als stichting willen we de kosten zo laag mogelijk houden,
zodat een zo groot mogelijk bedrag aan onze doelstelling kan worden besteed. Toch
ontkomen we niet aan jaarlijkse kosten, zoals het hosten van de website, kosten Kamer van
Koophandel, bankkosten, vervoerskosten en kosten van postzegels (o.a. bedankbrieven).
Om de kosten van onze stichting te betalen, blijven de sponsorgelden (van de webwinkels
YoubeDo en Sponsorkliks) in Nederland als werkkapitaal. Daarnaast blijft 8% van de
donaties in Nederland als werkkapitaal. Het is niet de bedoeling dat wij gaan ‘oppotten’; als
ons eigen vermogen groot genoeg is, zal dit percentage omlaag gaan. Een kleine reserve is
nodig om fluctuaties in inkomsten op te vangen. Ook zijn we aan het sparen voor
toekomstige fondsenwerving (de kost gaat voor de baat uit). Dat gaat om grotere bedragen.

2

Op de oude rekening is in de loop van het jaar een verkeerde boeking gedaan. Die is bij opheffing gecorrigeerd.
Het bedrag van € 222,17 is dus feitelijk geen inkomsten maar een correctie.
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Besteed aan doelstelling in 2015 (beide rekeningen)

Tamam
steunfonds
Totaal

oude

nieuwe

rekening
3.902,59
7.089,53
10.992,12

rekening
4.567,00
0,00
4.567,00

Totaal
8.469,59
7.089,53
15.559,12

Besteed aan doelstelling in verhouding tot totale uitgaven

totale uitgaven
besteed aan doelstelling

oude
rekening
11.050,84
10.992,12

nieuwe
rekening
5.503,00
4.567,00

Totaal
16.553,84
15.559,12

99,5%

83%

94,0 %

percentage

Balans per 31 december 2015
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

0
0
0
7.209
7.209
7.209

Totaal activa
Passiva
Reserves:
 Bestemmingsreserve Tamam ZA
 Steunfonds
 Algemene stichtingsreserve

2.341
2.579
2.288
7.209

Voorzieningen:
 Langlopende schulden
 Kortlopende schulden
Totaal passiva

0
0
0
7.209
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Beheer van vermogen
Het enige vermogen van Tamam bestaat uit een betaalrekening en een spaarrekening. De
omvang van het vermogen en de verdeling daarvan over de verschillende ‘potjes’ per 31
december 2015 is te zien op de staat van baten en lasten.

Scheiding van rollen en controlemechanismen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Daarbinnen heeft de penningmeester een
uitvoerende rol. Vanwege de transparantie en continuïteit wordt de boekhouding bijgehouden
in de gezamenlijke Dropbox. Op deze wijze hebben alle bestuursleden te allen tijde inzage in
de boekhouding.
Elke uitgave wordt eerst geaccordeerd door het bestuur. De feitelijke uitbetalingen vinden
plaats door iemand die niet in het bestuur zit en ook niet de verdere boekhouding doet. Zij
vormt een extra controle en kan vragen stellen en onregelmatigheden melden.
Tamam heeft als kleine stichting geen verplichting de boeken te laten controleren door een
accountant. Dat zou ook veel te duur zijn. Wel heeft Tamam uit eigen beweging een
kascontrolecommissie aangesteld van twee personen die niet in het bestuur of kernteam van
de stichting zitten.
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Begroting 2016 3
IN

begroting 2016

ontvangen 2015

particulieren
kerken
fondsen/ stichtingen
bedrijven
overheid
sponsors
acties
rente
overig

11.000
4.000
0
0
0
100
200
0
0

11.560
4.138
250
0
0
95
0
0
0

Totaal

15.300

16.043

begroting 2016

betaald 2015

beheer en administratie
reiskosten
bankkosten
Kamer van Koophandel
representatie
overig

50
170
50
100
50

0
113
50
48
431

promotiekosten
hosten website
onderhoud website
overige promotiekosten

39
50
50

39
225
69

0
7.500
7.000

1.047
7.423
7.090

15.059

16.535

UIT

doelstelling
Tamam educatiefonds
Tamam algemeen
Steunfonds
Totaal

3

De in de begroting genoemde kosten voor 2015 wijken iets af van de hierboven genoemde bedragen. Dit komt
voor een deel door afrondingsverschillen. Daarnaast zijn de kosten voor het hosten van de website (€ 39,00) in
2015 betaald vanaf de oude rekening.
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